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คํานํา
 

 ในโอกาสจัดงานทําบุญคลายวันกอตั้งวิทยาเขตศรีลานชาง ซึ่งปนี้เปนปที่ครบรอบ ๒๐ ป ของการ
กอตัง้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วทิยาเขตศรีลานชาง ในคร้ังนีไ้ดมกีารจัดงานวันสถาปนาวิทยาเขต
ศรีลานชาง ตรงกับวันอาทิตยที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อใหบุคลากร นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ไดเห็น
ความสําคัญของสถาบันอุดมศึกษาของจังหวัดเลยของเราที่ไดเจริญกาวหนาขึ้นไปตามลําดับ

 มหาวิทยาลัยไดจัดทําหนังสือที่ระลึกครบรอบ ๒๐ ป วิทยาเขตศรีลานชางฉบับนี้ไดขึ้น โดยไดนํา
เสนอเน้ือหาสาระการเปล่ียนแปลงของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิยาลัย วทิยาเขตศรีลานชาง ทีม่กีารเติบโต
มาพรอมกับการเปล่ียนแปลงของสภาวการณทางการศึกษา  

 หนังสือที่ระลึกครบรอบ ๒๐ ป วิทยาเขตศรีลานชางฉบับนี้ ไดนําเสนอขอมูลตาง ๆ ที่สําคัญ เพื่อ
นาํเสนอความเช่ือมัน่มาสูศษิยานุศษิยของวทิยาเขตศรีลานชางทุกคน วาสถาบันการศึกษาแหงน้ีของพวกเรา
พรอมสาํหรบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิขึน้ และกาวเปนสถาบันอดุมศกึษาท่ีมคีณุภาพและไดรบัรองมาตรฐาน
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

 ขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัและบญุบารมขีองบรูพาจารย ไดมาปกปองคุมครองคณะผูบรหิาร 
คณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป จงประสบแตความสุข ความเจริญ ความสําเร็จในชีวิต 
หนาที่การงาน การศึกษา ปรารถนาสิ่งใดจงสําเร็จทุกประการ เทอญ

วิทยาเขตศรีลานชาง
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘
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ÃÓ ÅÖ¡ ÁÁÃ.Èª  òð  »‚ 

พระภัทรธรรมสุธี (สุพัฒน สุวฑฺฒโน)
เจาคณะจังหวัดเลย (ธ)

ผูอุปถัมภ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง

 ในโอกาสท่ีมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลัย วทิยาเขตศรีลานชาง มอีายคุรบ ๒๐ ป ในวนัที ่๒๘ 

มีนาคม ๒๕๕๘ คณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา ไดพรอมใจกันจัดงานวันกอตั้งวิทยาเขต

ศรีลานชางขึ้น ในวันอาทิตยที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อใหบุคลากร นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ไดเห็น

ความสําคัญของสถาบันการศึกษาแหงนี้ที่จัดการเรียนการสอนประสบความสําเร็จเจริญกาวหนามาตาม

ลําดับ

 จากป พ.ศ. ๒๕๓๖ คณะสงฆจังหวัดเลย ไดขออนุญาตหองเรียนจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแกนมาเปดดําเนินการ ณ วัดศรีสุทธาวาส จังหวัดเลย และในวันที่ 

๒๘ มีนาคม ๒๕๓๘ คณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ มีมติอนุมัติใหจัดต้ังวิทยาเขตศรีลานชางขึ้น ณ 

วัดศรีสุทธาวาส อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ทําใหมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (สภาการศึกษามหา
มกุฏราชวิทยาลัยเดิม) มีวิทยาเขตเพิ่มขึ้นเปนแหงที่ ๗ เปนวิทยาเขตสุดทาย จากนั้นก็ไมมีวิทยาเขตของ

มหาวิทยาลัยแหงนี้เกิดขึ้นอีกเลย

 การจัดการศึกษาของวิทยาเขตแหงน้ี ไดเจริญกาวหนามาตามลําดับ จึงขออนุโมทนาขอบคุณผู

บรหิาร คณาจารย เจาหนาที ่นกัศกึษาและประชาชนทัว่ไปทีใ่หการสนบัสนนุวทิยาเขตดวยดีตลอดมา และ

อนโุมทนากบัทกุฝายทีไ่ดรวมกนัจดังานวนัสถาปนาวทิยาเขตศรลีานชาง (๒๐ ป ศรลีานชาง) ขึน้ในครัง้นี ้ขอ

อํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ จงอํานวยอวยชัยใหทุกทานจงประสบแตความ

สุข ความเจริญ ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใด จงพลันสําเร็จทุกประการ เทอญ

¡Ø¯ÃÒªÇ·ÂÒÅÂ Ç·ÂÒà¢μÈÃÅÒ¹ªÒ§
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ÊÒÃ¨Ò¡...
ÃÑ¡ÉÒ¡ÒÃÃÍ§Í Ô̧¡ÒÃº Ṍ

 ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ เปนปครบรอบ ๒๐ ป ของการกอต้ังมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตศรีลานชาง อยางที่ทราบกันดีอยูแลว วิทยาเขตศรีลานชาง ไดจัดการศึกษามาตั้งแต ป พ.ศ. 

๒๕๓๖ ในฐานะเปนหองเรียนของ มมร. วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแกน และไดยกขึ้นเปนวิทยาเขตศรี

ลานชาง เมื่อ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๘ โดยไดเปนวิทยาเขตอันดับที่ ๗ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยสงฆ ซึ่งอยูในกํากับของรัฐ ในปนี้ไดมีการจัดงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีลานชาง ตรง

กบัวนัที ่๒๒ มนีาคม ๒๕๕๘ เพือ่ใหบคุลากร นกัศกึษา และประชาชนท่ัวไป ไดเหน็ความสําคญัของสถาบัน

อุดมศึกษาของจังหวัดเลยของเราที่ไดเจริญกาวหนาขึ้นไปตามลําดับ

 การเปล่ียนแปลงภายนอกยอมมีผลกระทบตอการบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัยมหา

มกุฏราชวิทยาลัย และกระทบตอเนื่องไปทุกวิทยาเขต โดยเฉพาะการประกันคุณภาพการศึกษาเปนเรื่อง
สําคัญของสถาบันการศึกษาทุกแหง ในรอบป ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรี

ลานชาง ไดรับการตรวจประเมินภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง ระหวาง

วันที่ ๑๙–๒๐ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง และผานพนไปดวยดีและไดรับการรับรองในระดับดี ทําใหวิทยาเขตเปนที่

มั่นใจในการเขาศึกษาตอสําหรับบุคคลทั่วไป เปนการเติบโตที่มั่นคงและแข็งแรงของวิทยาเขตศรีลานชาง

พระครูปริยัติสาทร, ดร.
รักษาการรองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง
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ÊÒÃ¨Ò¡...
ÃÑ¡ÉÒ¡ÒÃ¼ÙŒª‹ÇÂÍ¸Ô¡ÒÃº Ṍ

 ในโอกาสท่ีมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลัย วทิยาเขตศรีลานชาง มอีายคุรบ ๒๐ ป ในวนัที ่๒๘ 

มนีาคม ๒๕๕๘ นี ้นบัไดวาสถาบนัการศกึษาแหงนีไ้ดจดัการศกึษามาเปนระยะเวลานานพอสมควร ไดผลิต

บณัฑิตไปรบัใชสงัคม ประเทศชาต ิศาสนา เปนจาํนวนมาก ผูเขยีนเองในฐานะท่ีไดมสีวนรวมในการดําเนนิ

การของวทิยาเขตศรลีานชางแหงน้ีมาตัง้แตเริม่ตน จนสามารถพฒันาและมคีวามเจรญิกาวหนามาตามลาํดบั

 การจัดการศึกษาของ มมร.วทิยาเขตศรีลานชาง ในระยะเร่ิมตนท่ีเปนหองเรียนของ มมร. วทิยาเขต

อสีาน อยูนัน้ไดรบัความลาํบากมาก ไมวาจะเปนเรือ่งของอาคารสถานที ่คณาจารย งบประมาณ วสัดอุปุกรณ 

เปนตน แตก็เปนความโชคดีของจังหวัดเลยท่ีมีพระมหาเถระโดยเฉพาะ พระเดชพระคุณพระธรรมวราลัง

การ (หลวงปูศรีจันทร วัณณาโภ) เจาอาวาสวัดศรีสุทธาวาส รองเจาคณะภาค ๘ (ธ) ในสมัยนั้น ทานไดให
ความอนุเคราะหทกุอยาง จนสามารถผานพนวิกฤตตางๆ ไปไดดวยดี

 ในป พ.ศ. ๒๕๓๘ ก็เปนความโชคดีของคณะสงฆและชาวจังหวัดเลยท่ีคณะกรรมการการศึกษา
ของคณะสงฆสมัยนั้น ไดมีมติอนุมัติใหจัดตั้งวิทยาเขตที่วัดศรีสุทธาวาส (วัดเลยหลง) จังหวัดเลยขึ้น ในวัน

ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๘ นับจากวันนั้นเราจึงไดโอนกิจการตางๆ ที่เปนหองเรียนของวิทยาเขตอีสานมาสังกัด

ในวิทยาเขตศรลีานชางทั้งหมด การดําเนินงานตางๆ จึงเปนไปดวยดี และสามารถบริหารจัดการตางๆ ได

ทาํใหวทิยาเขตแหงนีม้คีวามเจริญกาวหนาและพัฒนาอยางตอเน่ือง จนเปนทีย่อมรับจากผูบริหารสวนกลาง

และวิทยาเขตตางๆ เปนอยางดี

 ในโอกาสอันเปนมหามงคลนี ้ขออํานาจคณุพระศรีรตันตรัย และส่ิงศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลายในสากล จงดล

บนัดาลอภบิาลรกัษาใหทกุทาน จงประสบแตสิง่ทีเ่ปนมงคล ปรารถนาสิง่ใด ขอใหสมหวงัดังความประสงค

ทุกประการเทอญ

ผศ.ดร. ชิษณพงศ  ศรจันทร
รักษาการผูชวยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง
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ประวัติโดยสังเขป

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง

 หลวงปูไดจดัการศึกษาแกพระภิกษสุามเณรอยางครอบคลุมทัว่ถงึ ครบทุกแผนกท้ังทางโลกทางธรรม 

เปนการศึกษาระดับข้ันพื้นฐานท่ีจัดใหอยางครบถวนบริบูรณ

 ในป ๒๕๓๔ พระมหาตาล คุณุตฺตโร ซึ่งเปนคณะกรรมการจัดการศึกษารูปหนึ่งของวัด ไดกราบลา

หลวงปูเพื่อไปศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย (มจร.) 

หลวงปูก็อนุญาต เมื่อเรียนสําเร็จปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต หรือ พธ.บ. (ศึกษาหลักสูตร สองปหลัง) จึง

กลับมาที่วัดศรีสุทธาวาส พรอมเสนอโครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในวัดศรีสุทธาวาส โดยขึ้นกับ

สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน วัดศรีจันทร จังหวัดขอนแกน เมื่อนําเรื่องกราบเรียน

หลวงปูแลวหลวงปูเหน็ชอบดวยทุกประการ พรอมแตงตัง้คณะทาํงานขึน้มาเพือ่ไปศึกษาขอมลูรายละเอยีด

ตาง ๆ ที่วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแกน

จากอดีต – ปจจุบัน
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 คณะทํางานไดไปปรึกษาหารือศึกษาขอมูลตาง ๆ ที่จังหวัดขอนแกนในตนป ๒๕๓๖ หลังจาก

การประสานงานหลายครัง้จนลงตวั ในทีส่ดุกไ็ดรบัอนญุาตจากสภาการศกึษามหามกฏุราชวทิยาลยั (มมร.) 

ใหเปดสอนเปนหองเรียนของวิทยาเขตอีสาน ที่วัดศรีสุทธาวาส โดยมีวิทยาเขตอีสานกํากับดูแล

 เปดทําการสอนคร้ังแรก ยังไมมีอาคารเรียนไดใชสถานที่ศาลาจันทรานุเคราะห โดยเปดเรียน

ในคณะพุทธศาสนาและปรัชญากับคณะศึกษาศาสตรอยางละ ๑ หองเรียน จํานวนนักศึกษารุนแรก 

พระภิกษุสามเณร ๘๐ รูป

 ในการเปดสอนคร้ังแรกจากความไมมอีะไร ในความเปนหองเรียนของวิทยาเขตในมหาวิทยาลัย แต

คณะทํางานก็มีความมุงม่ันฟนผาทุกปญหา โดยไดเงินทุนสําหรับดําเนินการทั้งหมดท่ีหลวงปูมอบใหเปน

จํานวนกวาลานบาท อุปกรณการศึกษาทุกอยาง โตะเกาอี้ พิมพดีด คอมพิวเตอร ตูเอกสาร ไดจัดหากัน

อยางเต็มที่เทาที่จะหาได คณะครูอาจารยผูบรรยายรายวิชาตางๆ ก็ไดอาศัยมหาวิทยาลยัราชภัฏเลยและ

อาจารยพิเศษจากท่ีอื่น การดําเนินงานถึงจะทําดวยลักษณะยากเย็นแสนเข็ญ แตก็เปนไปดวยดีในปที่สอง

ตอมา ก็มีนักศึกษาเพิ่มขึ้นตามลําดับ

 ในที่สุดเมื่อดําเนินมาไดครบสองป มีการประเมินผลงานจากสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศผลการประเมินผานในทุกดาน หลังจากท่ีคณะกรรมการ

ไดมาตรวจสอบดูความพรอมหลาย ๆ ครั้ง ในระยะสองปมีมติเห็นชอบในการจัดตั้งเปนวิทยาเขตและนํา

เสนอสวนกลางเพ่ือพิจารณาตอไป ในการประชุมครั้งสุดทายที่กระทรวงศึกษาธิการ หลังจากคณะทํางาน

ไดชี้แจงขอมูลตาง ๆ โดยละเอียดพรอมเสนอเอกสารหลักฐานพรอมทุกอยาง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหจัด

ตั้งเปนวิทยาเขตได และเรื่องสุดทายที่เสนอเพื่อลงมติกันก็คือ จะต้ังชื่อวิทยาเขตแหงนี้วาอยางไร

 คณะทํางานไดเสนอชื่อวิทยาเขตตอที่ประชุม ๓ ชื่อ คือ “วิทยาเขตเลย วิทยาเขตศรีสองรัก และ

วิทยาเขตศรีลานชาง” พรอมกับอธิบายขอมูลสวนประกอบตาง ๆ เพื่อพิจารณา

 ในที่สุดที่ประชุมไดเลือกชื่อวิทยาเขตศรีลานชาง สวนชื่ออีกสองชื่อนั้นก็มีเสียงสนับสนุนบางแตไม

มาก เสียงสนับสนุนชื่อวิทยาเขตศรีลานชางมีมากกวา และบรรยากาศในหองประชุมวันนั้น เมื่อมีการถาม

ความเห็นไปยังตัวแทนวิทยาเขตอื่น ๆ ที่เขารวมประชุม เรื่องชื่อของวิทยาเขตแหงใหมก็ไดสนับสนุนชื่อ

วิทยาเขตศรีลานชางมาเปนอันดับหน่ึง โดยเฉพาะตัวแทนจากวิทยาเขตลานนา จังหวัดเชียงใหมพูดวา ผม

อยูวิทยาเขตลานนาภาคเหนือ เมื่อจะมีการตั้งวิทยาเขตแหงใหมที่จังหวัดเลย ภาคอีสาน ผมก็อยากใหเปน

วิทยาเขตลานชาง หรือศรีลานชาง จึงขอสนับสนุนชื่อศรีลานชาง

 วิทยาเขตศรีลานชางจึงเกิดขึ้น เปนวิทยาเขตแหงที่ ๗ วิทยาเขตแหงลาสุดของมหาวิทยาลัยมหา

มกุฏราชวิทยาลัย ตั้งอยูที่วัดศรีสุทธาวาส อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๘ มีพระ

ราชสุเมธี เจาคณะจังหวัดเลย เปนรองอธิการบดี ประจําวทิยาเขตรูปแรก
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 เมื่อไดรับอนุมัติใหจัดตั้งเปนวิทยาเขตอยางสมบูรณ คณะทํางานก็ทุมเทความรับผิดชอบในการ

ทํางานอยางเต็มที่ ถึงแมวายังไมมีอาคารเรียนเปนของตัวเองยังใชอาคารศาลาจันทรานุเคราะห และ

สํานักงานวัดศรีสุทธาวาส เปนสถานที่ประกอบการ คณะทํางานก็มีขวัญและกําลังใจดีมาก จึงทํางานกัน

อยางเต็มที่เพื่อพัฒนาวิทยาเขตใหเจริญในทุก ๆ ดาน และไดจัดทําโครงการสรางอาคารเรียนหลังใหมของ

วิทยาเขตในพื้นที่สวนทายของวัด ซึ่งหลวงปูไดมอบใหเปนเขตจัดการศึกษา

 คณะทํางานไดไปกราบถวายรายงานตอหลวงปูศรีจนัทร ถงึความสําเร็จในการจัดต้ังวิทยาเขต หลวง

ปูยงัอาพาธพักรกัษาตวัอยูทีโ่รงพยาบาลแพทยปญญากรุงเทพมหานคร แตอาการของหลวงปูกด็ขีึน้มาก นัง่

บนเกาอีไ้ดและไดสนทนาซักถามดวยความยนิดี พรอมกบัใหคาํแนะนาํเมือ่เปนวิทยาเขตแลวกข็อใหพากนั

ทํางานใหเต็มที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในทองถิ่น ในดานบุคลากรทางการศึกษาคือครูอาจารยผูสอน หลวงปู

บอกวานอกจากอาจารยผูทรงคุณวุฒิในทองถิ่นจงัหวัดเลยแลว ควรแสวงหาครูอาจารยผูทรงคุณวุฒิจากที่

อื่น ๆ ดวย และเพื่อความมั่นคงของการบริหารงานในเบ้ืองตน ควรไปหาศิษยเกาของวัดเลยหลงท่ีเขามา

ศึกษาในกรุงเทพมหานคร ใหกลับไปชวยพัฒนาการศึกษาที่จังหวัดเลยของเรา

 นอกจากนีห้ลวงปูยงัไดบอกกบัพระมหากติพิงษ อคคฺวโํส วดัเทพศรินิทราวาส ทีจ่บการศกึษาระดบั

ปริญญาโทจากประเทศอินเดีย ในคราวที่พระมหากิติพงษ ไปเยี่ยมอาพาธหลวงปูที่โรงพยาบาลวาขอใหไป

ชวยสอนหนังสอืทีเ่มอืงเลย และมอบหมายใหพระมหาตาล คณุตุตฺโรไปติดตอทาบทามอีกสวนหน่ึงดวย การ

ทํางานในเบ้ืองตนของการกอรางสรางตัว จึงไดพระมหากิติพงษ อคฺควโส และพระมหาสมนึก จินฺตาสิทฺโธ 

(ปจจุบัน ผศ.ชิษณพงษ ศรจันทร) ไปรวมงานในตําแหนงผูอํานวยการศูนยฯ และผูอํานวยการวิทยาลัยฯ 

บริหารงานของวิทยาเขตในระยะเร่ิมตนใหดําเนินไปดวยดีอยางมีประสิทธิภาพเพราะทานพระมหาท้ังสอง

รูปยังอยูประจําที่วัดเทพศิรินทราวาส ตองเดินทางไปกลับสัปดาหละ ๓ - ๔ วัน ดวยรถประจําทางปรับ

อากาศสายเลย - กรงุเทพฯ การเดนิทางใน ๑ กโิลเมตรแรกจนถงึลานกโิลเมตร จงึดาํเนนิไปพรอมกบัความ

เจริญกาวหนาของวิทยาเขต เพราะทํางานอยางทุมเทของคณะทํางานชุดแรก

 ในขณะกิจการของวิทยาเขตศรีลานชางกําลงัดําเนินไปดวยดี กม็ขีาวดีเกดิข้ึน คอื รฐับาลในสมัยพล

เอกชวลิต ยงใจยุทธเปนนายกรัฐมนตรีไดออกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆสองแหงคือ มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ใหเปนมหาวิทยาลัย

ในกํากับของรัฐ จัดการศึกษาแกพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป พรอมกับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

อีกรวม ๖ แหงในป ๒๕๔๐

 และในปเดียวกัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง ก็ไดสรางอาคารเรียน

เสร็จเรียบรอย เปนอาคาร ๓ ชั้น ๒๔ หองเรียน มีชื่อวา “อาคาร ๙๐ ปหลวงปูศรีจันทร” จึงเปนอาคาร 

๑ ของ มมร. วิทยาเขตศรีลานชาง มาจนถึงปจจุบัน
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ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค

 ปรัชญาของวิทยาเขต ( Philosophy)

“ความเปนเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา”

“Academic Excellence based on Buddhism”

 ปณิธาน (Aspiration)

   มุงเนนใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต ผลิตบัณฑิตใหมีความเปนเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธ

ศาสนา พัฒนากระบวนการดํารงชีวิตในสังคมดวยศีลธรรม ชี้นําและแกปญหาสังคมดวยหลักพุทธธรรมทั้ง

ในระดับชาติและนานาชาติ

 วิสัยทัศนและพันธกิจ

   วิสัยทัศน (Vision Statements)

   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเปน

เลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา มุงเนนการผลิตบัณฑิตและบุคลากรในดานตาง ๆ ใหมีคุณภาพ

และคณุธรรมตามแนวพระพทุธศาสนา ใหบรกิารวชิาการแกสงัคม ทาํนบุาํรุงศลิปวฒันธรรมภมูปิญญาทอง

ถิน่และวิจยัพัฒนาตามกรอบแหงศลีธรรม สงเสรมิการวจิยัทางดานพระพทุธศาสนาเพือ่นาํไปพฒันาสงัคม

และคณะสงฆ

   พันธกิจ (Mission Statements)

   ๑. ผลิตบัณฑิต ใหมีคุณสมบัติตามปรัชญาของวิทยาเขต เปดโอกาสใหพระภิกษุ สามเณร

และประชาชนท่ัวไปไดมีโอกาสศึกษามากขึ้น

   ๒. บรกิารวชิาการแกสงัคม ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยใชหลกัพทุธธรรมในการแกปญหา

สังคมและในการดาํเนินชีวิตประจําวันแกประชาชน ชุมชน และสังคม 

   ๓. ทาํนบุาํรงุศลิปวัฒนธรรม อนุรกัษศลิปวัฒนธรรม และภูมปิญญาทองถิน่ เพือ่ใหวทิยาเขต

เปนศูนยศิลปะและวัฒนธรรมแกชุมชนและทองถิ่น 
   ๔. วิจัย และพัฒนางานวิชาการดานพระพุทธศาสนาเพื่อสรางองคความรูใหม ๆ ในการนํา

ผลการวิจัยไปพัฒนาและแกปญหาสถาบนัสงฆและสังคม

 นโยบายของวิทยาเขต วิทยาเขตศรีลานชาง เนนการเรียนการสอนวิชาการทางพระพุทธศาสนา 

มุงสรางบัณฑิตใหมีคุณสมบัติเปนผูเพียบพรอมดวยความรูดีและประพฤติดี มีหนาที่ใหการศึกษา และสง

เสรมิการศกึษาวชิาการชัน้สงูทางพระพทุธศาสนา และวชิาทีเ่กีย่วของ มุงเผยแผพระพทุธศาสนา วจิยัดาน
พระพุทธศาสนา ใหการบริการวิชาการแกสังคม  เปนผูนําทางศีลธรรมในสังคม และการทํานุบํารุงศิลป

วัฒนธรรมของชาติ  มีนโยบายดังตอไปน้ี
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  ๑. ผลติบัณฑติทางดานวชิาการพระพทุธศาสนา ทีม่คีณุภาพและคณุธรรม  ทัง้ดานความรูความ

ประพฤต ิ ใหโอกาสทางการศกึษา และความเสมอภาค ทางการศกึษา ทัง้พระภกิษ ุสามเณร และประชาชน

ทั่วไป ใหสอดคลองกับความตองการของพระพุทธศาสนาและประเทศชาติ 

  ๒. บริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกชุมชนอยางกวางขวาง เปนศูนยกลางแหงการเรียนทาง 

วิชาการแสวงหาความรวมมือและรวมกันปองกันปญหายาเสพติดและแกไขปญหาสังคม

  ๓. เพิม่บทบาทของวทิยาเขตในการทํานบุาํรงุศลิปวฒันธรรม  และส่ิงแวดลอมดวยการพัฒนาใน

ดานตาง ๆ โดยรวมมือกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน

  ๔. สนับสนุนและสงเสริมการคนควาวิจัย ตลอดจนหาปจจัยในการทํางานใหเพียงพอ เพื่อความ

กาวหนาทางวิชาการและคุณภาพการศึกษา

  ๕. พัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ สงเสริมและสนับสนุนใหนําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอน

  ๖. ปลูกฝง  เสริมสรางคานิยมทัศนคติ ใหยึดมั่นในระเบียบ  สามัคคี  และบําเพ็ญประโยชนซึ่ง

จะสงผลตอความเจริญมัน่คงของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ ภายใตพทุธปรัชญาการปกครอง

ระบบธรรมาธิปไตย

  ๗. พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีคุณภาพเพ่ิมสวัสดิการใหเพียงพอ สงเสริมและสนับสนุนให

บุคลากรทุกคนมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและนําขอมูลไปใชประโยชนในการปฎิบัติงาน

  ๘. พฒันาวทิยาเขตใหเปนศนูยกลางการเรยีนรูในสวนทองถิน่เพ่ือพฒันาคุณภาพชวีติของชมุชน

เปนองคกรช้ีนําสังคมสูการพัฒนาท่ีถูกตองใหเกิดประโยชนในปจจุบัน อนาคต  และประโยชนสูงสุดแก

มวลชน  

  ๙. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณวิทยาเขต ใหเหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรู  เพื่อใหการดําเนินงาน 

ตามนโยบายดังกลาวบรรลุผลสําเร็จ ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูง 

 ศาสนสุภาษิตประจํามหาวิทยาลัย

  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส  เสโฐ  เทวมานุเส  แปลวา ผูสมบูรณดวยความรูและความประพฤติ  

เปนผูประเสรฐิในเทพและมนุษย

  สีประจํามหาวิทยาลัย

   สีสม เปนสีประจําพระองครัชกาลที่ ๔ ซึ่งพระราชสมภพตรงกับวันพฤหัสบดี

  ตนไมประจํามหาวิทยาลัย

  ตนโพธิ์  ตนไมเปนที่ตรัสรูของพระสัมมาสัมพุทธเจา

  คติพจนประจําตัวนักศึกษา

  ระเบียบ  สามัคคี  บําเพ็ญประโยชน
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ตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย

พระมหามงกุฎ หมายถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ พระผูทรง 

เปนที่มาแหงนาม “มหามกุฏราชวิทยาลัย” 

 พระเกี้ยวประดิษฐานบนหมอนรอง หมายถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาล

ที ่๕ ซึง่ทรงเปนผูพระราชทานพระบรมราชานญุาตใหจดัตัง้มหามกฏุราชวทิยาลัย และพระ ราชทานทรัพย

บํารุงปละ ๖๐ ชั่ง 

หนังสือ หมายถึง คัมภีรและตําราทางพระพุทธศาสนา โดยที่มหามกุฏราชวิทยาลัยจัดต้ัง

ขึ้นเพื่อเปนแหลงผลิตคัมภีรและตําราทางพระพุทธศาสนา สําหรับสงเสริมการศึกษาและเผยแผ พระพุทธ

ศาสนา 

ปากกาปากไก ดนิสอ และมวนกระดาษ หมายถึง อปุกรณในการศึกษาเลาเรียน ตลอดถึง อปุกรณ

ในการผลิตคัมภรีและตําราทางพระพุทธศาสนา เพราะมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทาํหนาท่ีเปนท้ัง
สถานศึกษาและแหลงผลิตตําราทางพระพุทธศาสนา 

 ชอดอกไมแยมกลีบ ในทางการศึกษา หมายถึง ความเบงบานแหงสติปญญาและวิทยา

ความรู แตในทางพระศาสนา หมายถึง กิตติศัพท กิตติคุณ ที่ฟุงขจรไปดุจกล่ินแหงดอกไมโดยมี

ความหมายรวม คือ ความเจริญรุงเรืองและเกียรติยศ อิสริยยศ บริวารยศ 
พานรองรับหนังสือหรือคัมภีร หมายถึง มหามกุฏราชวิทยาลัยเปนสถาบันเพื่อความมั่นคง และ

แพรหลายของพระพุทธศาสนา ทั้งในดานการศึกษาและการเผยแผ 

วงรัศมี หมายถึง ความเจริญรุงเรืองของพระพุทธศาสนาที่บังเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมหา มกุฏ

ราชวิทยาลัยภายใตพระบรมราชูปถัมภของพระมหากษัตริยไทย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย หมายถึง สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ปจจุบัน 

คือ “มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย”
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สํานักงานวิทยาเขตศรีลานชาง

 สาํนกังานวทิยาเขต  เปนหนวยงานหนึง่ของมหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลัย  วทิยาเขตศรีลานชาง

ไดตั้งขึ้นตามโครงสรางการแบงสวนงานภายในวิทยาเขตตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วทิยาลยั พทุธศกัราช ๒๕๔๐  ซึง่ประกาศใชเมือ่วนัท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๔๐  มผีูอาํนวยการสาํนักงานวทิยาเขต

เปนผูกาํกับดแูล  ปฏบิตัหินาทีต่ามทีร่องอธิการบดีวทิยาเขตและผูชวยอธกิารบดีมอบหมาย  ดาํเนนิกจิการ

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  บริหารงบประมาณเพ่ือกิจการของวิทยาเขต  บริหารงานบุคคล  งานการ

เงินและบัญชี  การติดตามประสานงานแผนและงบประมาณ  และหนาที่อยางอื่นตามที่รองอธิการบดี

วิทยาเขตมอบหมาย

 สํานกังานวิทยาเขต  แบงสวนงานตามภารกิจออกเปน ๘ กลุมงาน  คือ

  ๑. งานแผนงานและงบประมาณ

  ๒. งานสารบรรณ

  ๓. งานบริหารงานบุคคล
  ๔. งานการเงิน/บัญชี

  ๕. งานพัสดุ

  ๖. งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ
  ๗. งานประชาสัมพันธ

  ๘. งานติดตามประเมินผลและประสานงาน

พระครูปริยัติสาทร, ดร.
ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตศรีลานชาง



¤ÃºÃÍº òð »‚ ÇÑ¹Ê¶Ò»¹Ò
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÁ¡Ø¯ÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÇÔ·ÂÒà¢μÈÃÕÅŒÒ¹ªŒÒ§12

 วัตถุประสงค

  ๑. เปนศูนยอํานวยการและประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในสถาบัน

  ๒. เพ่ือดําเนินการบริหารงานบุคคล ในดานการจัดหา จัดทําขอมูล พัฒนาบุคลากรของ

สํานักงานวิทยาเขต

  ๓. เพื่อบริการและดําเนินงาน  บริหารการเงินและพัสดุ ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและ

ถูกตองตามกฎระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัย

  ๔. เพื่อดําเนินการเก่ียวกบังานสารบรรณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

  ๕. เพื่อสนองนโยบายของคณะกรรมการประจําวิทยาเขต

  ๖. จัดวางแผนและพัฒนา อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมภายในสํานักงานใหมีภูมิทัศน

สวยงามสะอาด

  ๗. เพือ่จดัระบบรกัษาความปลอดภยัและควบคมุการปฏบิตังิานของบคุลากรใหเกดิความ

เปนระเบียบเรียบรอย

 พันธกิจ

  ๑. ดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  บริหารงานงบประมาณ  เพื่อกิจการของ

วิทยาเขต บริหารงานบุคคล บริหารงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานอาคารสถานที่และ

ยานพาหนะ ใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย และขอบังคับของมหาวิทยาลัย

  ๒. ใหการสนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติงานของผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ใหเปน

ไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

  ๓. ประสานงานตรวจสอบและติดตามประเมินผลหนวยงานตาง ๆ ของวิทยาเขต

ºÃÔËÒÃ§Ò¹·ÑèÇä»

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾
ÊÓ ¹Ñ¡§Ò¹ÇÔ·ÂÒà¢μ

§Ò¹
ºÃÔËÒÃºØ¤¤Å

§Ò¹
¡ÒÃà§Ô¹/ºÑÞªÕ

§Ò¹
ÊÒÃºÃÃ³

¼ÙŒÍÓ ¹ÇÂ¡ÒÃÊÓ ¹Ñ¡§Ò¹

§Ò¹μÔ´μÒÁ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
áÅÐ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹

§Ò¹á¼¹§Ò¹
áÅÐ§º»ÃÐÁÒ³

§Ò¹
¾ÑÊ´Ø

§Ò¹ÍÒ¤ÒÃÊ¶Ò¹·Õè
áÅÐÂÒ¹¾ÒË¹Ð

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ

โครงสรางการบริหารงาน สํานักงานวิทยาเขต

§Ò¹
»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ �
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วิทยาลัยศาสนศาสตรศรีลานชาง

 วิทยาลัยศาสนศาสตร   เปนหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขต

ศรีลานชาง  ไดตัง้ขึน้ตามโครงสรางการแบงสวนงานภายในวิทยาเขตตามพระราชบัญญตัมิหาวิทยาลยัมหา

มกุฏราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๔๐  ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ ไดแบงสวนงานภายใน

วิทยาลัยศาสนศาสตรออกเปน ๒ ฝาย ไดแก ฝายบริหารทั่วไป และฝายจัดการศึกษา  

  ๑. ฝายบริหารทั่วไป

  ๒. ฝายจัดการศึกษา

 วิทยาลัยศาสนศาสตร  มีผูอํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตรเปนผูกํากับดูแลและรับผิดชอบ  ทํา
หนาที่ตามท่ีรองอธิการบดีวิทยาเขตและผูชวยอธิการบดีมอบหมาย  มีภารกิจในการจัดการศึกษาตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัย  เสริมสรางใหอาจารยมีทัศนคติตอวิชาชีพ โดยใหตระหนักถงึบทบาทหนาที่ใน

ความเปนคร ู สงเสริมการพฒันาการเรียนการสอน และผลติบณัฑติออกสูสงัคม การตดิตามประเมินผลการ
ศึกษา  และใหคําปรึกษาเก่ียวกับการเรียนการสอน และหนาที่อยางอื่นตามที่รองอธิการบดีวิทยาเขตมอบ

หมาย  โดยมีภารกิจที่ตองรับผิดชอบ  ดังนี้

 ๑.  ฝายบริหารท่ัวไป  มหีวัหนาฝายบริหารเปนผูควบคุมดแูลการปฏิบัตงิานตามสายบังคบับญัชา  

มี ๓ งาน  คือ

  ๑.๑ งานธุรการ/การพิมพ  
  ๑.๒ งานกิจการนักศึกษา  

  ๑.๓ งานทะเบียนและวัดผล  

พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร, ดร.
ผูอํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตรศรีลานชาง
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 ๒. ฝายจัดการศึกษา  มีหัวหนาฝายจัดการศึกษาเปนผูควบคุมดูแลการเรียนการสอน  การ

ผลิตบัณฑิต  และสงเสริมวิชาการของคณาจารยมี ๑ งาน  คือสาขาวิชา  มีหัวหนาสาขาวิชาเปนผูกํากับ

ดูแลและรับผิดชอบ  

 ๓. โครงการประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

 วัตถุประสงค   

  ๑. เพื่อจัดการศึกษาแกพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไป

  ๒. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู มีความสามารถและมีคุณธรรม

  ๓. เพื่อผลิตครูและพัฒนาวิชาชีพครูใหมีคุณภาพ

  ๔. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

  ๕. จัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษา

 พันธกิจ  

  ๑. ผลิตบัณฑิตตามความตองการของทองถ่ินเพ่ือใหบัณฑิตเปนผูที่มีความรอบรู ประพฤติดี 

มีความสามารถ

  ๒. วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและสรางองคความรู ตลอดจนพัฒนาบัณฑิต

  ๓. พัฒนากิจกรรมนักศึกษา ปลกูฝงและฝกฝนใหนักศึกษาไดแสดงออกตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค

  ๔. พฒันาการจดัการเรยีนการสอนใหไดคณุภาพตามมาตรฐาน และจดัระบบประกนัคณุภาพ

การศึกษา เพื่อนําไปสูการรับรองมาตรฐาน

 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

  ๑.  ใฝศึกษาหาความรู

  ๒.  มีความสามารถในการพัฒนาตน

  ๓.  กลาคิด กลาพูด กลาแสดงออกอยางสรางสรรค

  ๔.  มีคุณธรรมที่พึงประสงคของสังคม
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¼ÙŒÍÓ ¹ÇÂ¡ÒÃÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÒÊ¹ÈÒÊμÃ�

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÒÊ¹ÈÒÊμÃ�

½†ÒÂºÃÔ¡ÒÃ·ÑèÇä» ½†ÒÂ¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

- งานธุรการ/การพิมพ - สาขาวิชาพุทธศาสตร
- งานทะเบียนและวัดผล - สาขาวิชาการประถมศึกษา
- งานกิจการนักศึกษา - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
  - สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง

โครงสรางการบริหารงาน วิทยาลัยศาสนศาสตร

â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑμÃ
ÇÔªÒªÕ¾¤ÃÙ

รายนามกรรมการวิทยาลัยศาสนศาสตร ศรีลานชาง

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง / หนาที่ ตําแหนง

 ๑. พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. ผูอํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร ประธานกรรมการ

 ๒. พระครูปริยัติสาทร,ดร. ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต กรรมการ

 ๓. พระมหาพุฒิพงศ สิริภิฺโญ ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ กรรมการ

 ๔. พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต ผูแทนคณาจารย กรรมการ

 ๕. ผศ.ดร.ภาสกร ศรจันทร หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ

 ๖. ผศ.ดร. ชิษณพงศ ศรจันทร หัวหนาศูนยการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ

 ๗. นายบรรจบ  โชติชัย อาจารยประจําหลักสูตร กรรมการ

 ๘. นายทวีศักด์ิ ใครบุตร อาจารยประจําหลักสูตร กรรมการ

 ๙. นายบันทะชัย ภูพิมทอง ผูแทนคณาจารย กรรมการ

 ๑๐. นายสุทิน  เลิศสพุง หัวหนาฝายการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ

 ๑๑. จ.ส.อ. สถิตย กรมทอง อาจารยประจําหลักสูตร กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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 ในปจจุบันวิทยาเขตศรีลานชาง  ไดเปดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  ๓  คณะ 

๓ สาขาวิชา ไดแก

 ๑. คณะศาสนาและปรัชญา

  - สาขาวิชาพุทธศาสตร

 ๒. คณะสังคมศาสตร 

  - สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง

 ๓. คณะศึกษาศาสตร

  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

 ในระดับปริญญาโทมี ๒ คณะ  คือ  ๑. คณะศึกษาศาสตร  ๒. คณะสังคมศาสตร  เปดสอน

๒ สาขาวิชา  คือ  ๑. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ๒. สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง  ผลการดําเนิน

งานที่ผานมาในดานการผลิตบัณฑิต มีดังนี้

      จํานวนนักศึกษาปจจุบัน

สาขาวิชา

จํานวนนักศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท (แผน ก)ปริญญาโท (แผน ข)

รวมบรรพชิต คฤหัสถ บรรพชิต คฤหัสถ บรรพชิต คฤหัสถ

สาขาวิชาพุทธศาสตร ๑๔ - - - - - ๑๔

สาขาวชิารฐัศาสตรการปกครอง ๖๑ ๕๙๔ ๖ - - ๓๘ ๖๙๙

สาขาวิชาการประถมศึกษา ๑๒ ๓๗ - - - - ๔๙

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย - ๑๒๗ - - - - ๑๒๗

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ๑๓ ๖๕ - - - - ๗๘

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา - - ๖ ๔๗ - ๑๗ ๗๐

รวม ๑๐๐ ๘๒๓ ๑๒ ๔๗ - ๕๕ ๑,๐๓๗รรววมม ๑๑๑๐๐๐๐๐๐ ๘๘๘๒๒๒๓๓๓ ๑๑๑๒๒๒ ๔๔๔๗๗๗ - ๕๕๕๕๕๕ ๑๑๑,,๐๐๓๓๓๗๗๗
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ศูนยบริการวิชาการศรีลานชาง

 ศนูยบรกิารวชิาการ  เปนหนวยงานหน่ึงของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วทิยาเขตศรีลานชาง 

ไดตั้งขึ้นตามโครงสรางการแบงสวนงานภายในวิทยาเขตตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๔๐  ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ ไดแบงสวนงานภายในวิทยาเขต

ออกเปน ๑ สวนงาน ไดแก       

 ๑. งานบริหารท่ัวไปและการบริการงานวิชาการ

  ศูนยบริการวิชาการศรีลานชาง  มีผูอํานวยการศูนยเปนผูกํากับดูแลและรับผิดชอบ  ปฏิบัติ
หนาทีต่ามทีร่องอธกิารบดแีละผูชวยอธกิารบดวีทิยาเขตมอบหมาย  มภีารกจิในดานการใหบรกิารวชิาการ  

การประชาสัมพนัธ  การวิจยั  การเผยแผผลงาน การอบรมสัมมนาและขอมลูสารสนเทศ ดาํเนินงานบริการ

วิชาการแกชุมชน  โดยมีภารกิจที่ตองรับผิดชอบ  ดังนี้
 ๑. ฝายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ  มีหัวหนาฝายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการเปนผู

ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน  มี ๖ งาน  คือ

  ๑.๑  งานสารบรรณ/ธุรการ

  ๑.๒  งานฝกอบรม/พัฒนา

  ๑.๓  งานประชาสัมพันธ

  ๑.๔  งานวิจัย/ขอมูลสถิติ/สารสนเทศ

  ๑.๕  งานหองสมุด

1177¤¤ÃÃººººººÃÃÃÃÃÃÃÍÍÍÍÍÍÍÍºººººººº òòòòòòð »‚ ÇÑ¹¹ÊÊÊ¶Ò»»¹¹¹¹¹¹¹ÒÒÒÒÒÒÒÒ
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 ิ ิ ี  
พระมหาพุฒิพงศ สิริภิฺโญ

ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการศรีลานชาง
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โครงสรางการบริหารของศูนยบริการวิชาการศรีลานชาง

½†ÒÂºÃÔËÒÃ·ÑèÇä»

¼ÙŒÍÓ ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ

½†ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃ

- งานสารบรรณ/ธุรการ 

- งานประชาสัมพันธ

- งานฝกอบรม/พัฒนา
- งานวิจัย/ขอมูลสถิติ/สารสนเทศ 

- งานหองสมุด 

- งานโสตทัศนูปกรณและสื่อ

  ๑.๖  งานโสตทัศนูปกรณและสื่อ

วัตถุประสงค        

 ๑. เพื่อฝกอบรมและพัฒนา  และนําพาผลสูการพัฒนาวิทยาเขต

 ๒. เพื่อประชาสัมพันธ  เผยแพรกิจกรรมของวิทยาเขตสูสังคม

 ๓. เพื่อสนับสนุนงานวิจัยของวิทยาเขต

 ๔. เพื่อใหบริการหองสมุดแกคณาจารย  เจาหนาที่  นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

 ๕. เพื่อใหบริการ  ผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา

พันธกิจ  

 ๑. ดําเนินงานดานการบริการวิชาการ  ใหบริการดานหองสมุด  สื่อและโสตทัศนูปกรณแก      

คณาจารย  นักศึกษาและผูที่เกี่ยวของ

 ๒. สนับสนุนการทําวิจัยของคณาจารย  เผยแพรผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการสูสังคม

 ๓. จัดฝกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร 
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งานประกันคุณภาพการศึกษา
 งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีลานชาง

ไดดําเนินงานตามข้ันตอนของปฏิทินปฏิบัติงานประจําป ๒๕๕๖ มีการตรวจประเมินคุณภาพการ

ศึกษาโดยคณะกรรมการภายในอันประกอบดวย รองศาสตราจารย ดร.ศรชัย ทาวมิตร นายบุญหนา

จิมานัง และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตระกูล ชํานาญ ระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

 จากผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีลานชางซึ่งเปนสถาบัน

อดุมศกึษาทีอ่ยูในกลุมค ๒ (สถาบนัเฉพาะทางท่ีเนนระดับปรญิญาตร)ี ไดคะแนนการประเมินตนเอง ๔.๐๒

มีคุณภาพอยูในระดับดี โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานท้ัง ๙ องคประกอบดังนี้

 องคประกอบท่ี ๑ ปรัชญาปณิธานวัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีลานชาง มีการกําหนดปรัชญาปณิธานวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย

ไวอยางชัดเจนมีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและดําเนินการแปลง

แผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําป โดยมีการกําหนดตัวบงชี้ และคาเปาหมายแตวิทยาเขตยังไมมี
การติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป จึงควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป และนําผล

การประเมนิดงักลาวไปปรบัปรงุแผนกลยทุธ และแผนปฏบิตักิารประจาํปวทิยาเขตมผีลการประเมนิตนเอง
ในองคประกอบที่ ๑ นี้เทากับ ๔.๔๗ อยูในระดับดี

 องคประกอบที ่๒ การผลติบณัฑติ วทิยาเขตมีระบบและกลไกการเปด - ปดหลักสตูรตามแนวทาง

ปฏบิตัทิีก่าํหนดโดยคณะกรรมการการอดุมศกึษาและดาํเนนิการตามระบบทีก่าํหนดโดยการประชมุหารอื
การรับรองปริญญาทางการศึกษาซ่ึงวิทยาเขตควรสรางความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

ระหวางมหาวิทยาลัยกับภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสูตรของจํานวนหลักสูตร
วิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษาและควรปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ใชในปจจุบัน

ใหมีความเหมาะสมย่ิงข้ึนเพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเพื่อเปนสวนหน่ึงของ
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เกณฑการรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไปอยาง

มีประสิทธิภาพ

 ในสวนของจํานวนอาจารยนั้นวิทยาเขตมีบุคลากรสายวิชาการจํานวนนอยมากตํากวาที่ตั้ง

เปาหมายไวโดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาการในระดับปริญญาเอกดังนั้นวิทยาเขตจึงควรวางแผนสนับสนุน

งบประมาณในการจางบุคลากรทางสายวิชาการเพ่ิมขึ้นหรือพัฒนาบุคลากรทางสายวิชาการใหมีการ

ศึกษาตอระดับปริญญาเอกมากขึ้นวิทยาเขตมีผลการประเมินตนเองในองคประกอบที่๒นี้เทากับ ๓.๙๕ 

อยูในระดับดี

 องคประกอบท่ี ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตมีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปน

ประโยชนตอนักศกึษาทัง้การใหคาํปรึกษาแกศษิยปจจบุนัและการใหขอมูลขาวสารแกศษิยเกาซ่ึงวทิยาเขต

ควรสงเสรมิใหนกัศกึษานําความรูดานการประกนัคณุภาพไปใชในการจดักจิกรรมทีด่าํเนนิการโดยนกัศกึษา

อยางนอย ๕ ประเภท สําหรับระดับปริญญาตรีและอยางนอย ๒ ประเภท สําหรับระดับบัณฑิตศึกษาจาก

กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพกิจกรรม

เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และควรนําผลการประเมิน

โครงการและกิจกรรมสําหรับนักศึกษาไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพฒันานักศึกษาใน

โครงการตอไปวิทยาเขตมีผลการประเมินตนเองในองคประกอบที่ ๓ นี้ เทากับ ๕.๐๐ อยูในระดับดีมาก

 องคประกอบที่ ๔  การวิจัย มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งสถาบันวิจัยญาณสังวรเพื่อวางนโยบาย

และแผนยุทธศาสตรงานวิจัยโดยจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยสูวิทยาเขต เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองาน

สรางสรรค และจัดโครงการพัฒนาบุคลากรดานการวิจยัหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณ

การวิจยัแกอาจารยประจาํและนกัวจิยัประจาํ มีระบบการสงเสรมิและสนบัสนนุการผลิตผลงานวิจยัทีช่ดัเจน

เปนรปูธรรม โดยวทิยาเขตควรมีการติดตาม และประเมินผลการสนับสนนุการวิจยั หรอืงานสรางสรรคของ

มหาวิทยาลัย และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ

มหาวิทยาลัยวิทยาเขตมีผลการประเมินตนเองในองคประกอบที่ ๔ นี้ เทากับ ๑.๙๗ อยูในระดับปรับปรุง
 องคประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแกสังคม วิทยาเขตแตงต้ังคณะกรรมการบริการทาง
วชิาการแกสงัคม เพือ่วางระบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแกสงัคมมีหลกัเกณฑการใหบริการวชิาการ

แกสังคม ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนดโดยจัดทําเปนโครงการ และผลการประเมินบริการวิชาการท่ี

บูรณาการการเรียนการสอน และรายงานผลการดําเนินงานโดยวิทยาเขตควรบูรณาการงานบริการทาง

วิชาการแกสังคมกับการวิจัยประเมนิผลความสําเร็จ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน

บริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัยเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการจัดการเรียน
การสอนและสังคมวิทยาเขตมีผลการประเมินตนเองในองคประกอบที่ ๕ นี้ เทากับ ๔.๕๐ อยูในระดับดี

 องคประกอบที่ ๖ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาเขตมีนโยบายและแนวทางการ

ทาํนบุาํรงุศลิปะ และวฒันธรรมมโีครงการบรูณาการงานดานทาํนบุาํรงุศลิปะและวฒันธรรมกบัการจดัการ

เรยีนการสอนและกิจกรรมนักศกึษาและสรุปการดําเนนิงานโครงการดานการทํานบุาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม
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ซึ่งนอกจากการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาแลววิทยาเขตควรนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ

และสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติวิทยาเขตมี

ผลการประเมินตนเองในองคประกอบท่ี ๖ นี้เทากับ ๔.๖๗ อยูในระดับดีมาก

 องคประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดนโยบาย ทิศทาง

การดําเนินงานและสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ สนับสนุนใหบุคลากรในวิทยาเขต

มสีวนรวมในการบรหิารจดัการ มกีารนดัประชมุโดยคณะกรรมการวทิยาเขตเพือ่พจิารณาเรือ่งตาง ๆ  ทางการ

บริหาร ในการดําเนินการตอไป

 สําหรับดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ วิทยาเขตควรมีการสราง

เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และวางแผนระบบสารสนเทศท่ีครอบคลุมการจัดการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ การเงิน และสามารถใชในการดําเนินงานดานคุณภาพ

ระหวางมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต หรือสรางเครือขายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับหนวย

งานภาครัฐ และเอกชนอื่น ๆ และนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมา

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ วิทยาเขตมีผลการประเมินตนเองในองคประกอบที่ ๗ นี้เทากับ ๔.๗๒ 

อยูในระดับ ดีมาก

 องคประกอบท่ี ๘ การเงินและงบประมาณ วิทยาเขตมีแผนกลยุทธทางการเงินและ

งบประมาณที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของวิทยาเขตอยางชัดเจน และดําเนินการจัดทําเปนแผนปฏิบัติ

งานประจําปงบประมาณ  โดยการแตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณประจําป และวางแผน

การจัดหาทรัพยากรทางการเงิน มีการรายงานการใชเงินตามแผน เพ่ือนําขอมูลทางการเงินไปใชใน

การวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของวิทยาเขต และแตงต้ัง

คณะกรรมการตรวจสอบอยางเปนทางการ ทั้งการตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตาม

การใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่วิทยาเขตกําหนด และรายงานการตรวจสอบท้ังจากหนวย

ตรวจสอบภายใน และหนวยตรวจสอบภายนอก (สตง.) แสดงใหเหน็ถึงความโปรงใส ตรวจสอบได วทิยาเขต
มีผลการประเมินตนเองในองคประกอบท่ี ๘ นี้เทากับ ๕.๐๐ อยูในระดับ ดีมาก

 องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มีการวางระบบและกลไกการประกัน

คณุภาพการศกึษาภายในทีเ่หมาะสมและสอดคลองกบัพนัธกจิของวทิยาเขตโดยการประกาศนโยบายและ

แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาเขต และจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป

การศึกษา ๒๕๕๕ มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง ๙ 
องคประกอบคุณภาพโดยจัดทําเว็บไซตประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพของวิทยาเขต รวมถึงการเผยแพรคูมือและเอกสารตางๆ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการ

ศึกษา สรางเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาเขตมีผลการประเมิน

ตนเองในองคประกอบท่ี ๙ นี้เทากับ ๔.๐๐ อยูในระดับ ดี



¤ÃºÃÍº òð »‚ ÇÑ¹Ê¶Ò»¹Ò
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÁ¡Ø¯ÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÇÔ·ÂÒà¢μÈÃÕÅŒÒ¹ªŒÒ§22

ผลการประเมินในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพ

องประกอบ คะแนนท่ีได ระดับคุณภาพ

องคประกอบที่ ๑ ปรัชญาปณิธานวัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ ๔.๔๗ ดี

องคประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต ๓.๙๕ ดี

องคประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ๕.๐๐ ดีมาก

องคประกอบที่ ๔ การวิจัย ๑.๙๗ ปรับปรุง

องคประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแกสังคม ๔.๕๐ ดี

องคประกอบที่ ๖ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๔.๖๗ ดีมาก

องคประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ ๔.๗๒ ดีมาก

องคประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ ๕.๐๐ ดีมาก

องคประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ๔.๐๐ ดี

เฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ ๔.๐๒ ดี
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ทําเนียบผูบริหาร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง

ตําแหนง รองอธิการบดี  ผูอํานวยการ และผูชวยอธิการบดี

ตั้งแตอดีต ถึง ปจจุบัน

๑.  ตําแหนงรองอธิการบดี

ที่ รายนาม วุฒิการศึกษา ตําแหนงทาง
คณะสงฆ

หมายเหตุปที่ดํารง
ตําแหนง

๑.  ตําแหนงผูอํานวยการ
 ๒.๑ ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต

ที่ รายนาม วุฒิการศึกษา หมายเหตุ

 ๒.๒ ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ

ปที่ดํารงตําแหนง

ที่ รายนาม วุฒิการศึกษา หมายเหตุปที่ดํารงตําแหนง

 ๑. พระราชสุเมธี  ป.ธ.๓, ศน.ม.  เจาคณะจังหวัดเลย (ธ) ๒๕๔๐ – ๒๕๔๓

  (กิตติกร สุจิณฺโณ) (กิตติมศักด์ิ) 

 ๒. พระครูกิตติสารสุมณฑ ป.ธ.๔, ศษ.บ. เจาคณะอําเภอเมืองเลย (ธ) ๒๕๔๔ – ๒๕๕๓

  (สุพัฒน สุวฑฺฒโณ)  

 ๓. พระราชปริยัติวิมล ป.ธ.๔, ศน.บ.,  เจาคณะจงัหวัดรอยเอ็ด (ธ) ๒๕๕๔ รักษาการ

  (สายัณหปฺญาวชิโร) M.A., Ph.D. 

 ๔. พระครูกิตติสารสุมณฑ ป.ธ.๔, ศษ.บ. เจาคณะอําเภอเมืองเลย (ธ) ๒๕๕๕ รักษาการ

  (สุพัฒน  สุวฑฺฒโณ) 

 ๕. พระครูกิตติสารสุมณฑ ป.ธ.๔, ศษ.บ. เจาคณะจังหวัดเลย (ธ) ๒๕๕๖-๒๕๕๗

  (สุพัฒน  สุวฑฺฒโณ)  

 ๖ พระครูปรยิัติสาทร, ดร. น.ธ.เอก, ศน.บ.,  ผูชวยเจาอาวาสวัดศรีสุทธาวาส ปจจุบัน รักษาการ

  (วราวุธ สีลาวุโธ) กศ.ม., Ph.D. (พระอารามหลวง)

๑

๒

๓

พระครูสุทัศนธรรมสุนทร, ดร.

(สุทัศน สุทสฺสโน)
พระวราวุธ  สีลาวุโธ, ดร.

(วราวุธ สีลาวุโธ)

พระครูปริยัติสาทร, ดร.
(วราวุธ สีลาวุโธ)

ป.ธ.๔, ศน.บ., 
ศน.ม., Ph.D.

น.ธ.เอก, ศน.บ., 

กศ.ม., Ph.D.
น.ธ.เอก, ศน.บ., 
กศ.ม., Ph.D.

๒๕๔๑ – ๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖ –ปจจุบัน

รักษาการ

 ๑. พระมหากิตติพงษ อคฺควํโส ป.ธ.๔, ศน.บ., M.A.  ๒๕๔๑ – ๒๕๔๕ 
 ๒. พระมหาอุบล สจฺจญาโณ ป.ธ.๓, ศษ.บ., กศ.ม. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๒ 
 ๓. พระศรีไพร กิตฺติมโน ป. ป.ธ.๔, ศน.บ., ศน.ม. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ รักษาการ
 ๔. พระครูปริยัติสัจจญาณ (อุบล สจฺจญาโณ) ป.ธ.๓, ศษ.บ., กศ.ม. ๒๕๕๕ รักษาการ
 ๕. พระมหาพุฒิพงศ  สิริภิญโญ ป.ธ.๓, ศน.บ., ๒๕๕๖ –ปจจุบัน 
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 ๒.๓ ผูอํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร

ที่ รายนาม วุฒิการศึกษา หมายเหตุปที่ดํารงตําแหนง

๓. ตําแหนง ผูชวยอธิการบดี
ที่ รายนาม วุฒิการศึกษา หมายเหตุปที่ดํารงตําแหนง

๑.

๒.

๓.

๔.

พระมหาสมนึก  จินฺตาสิทฺโธ
(ผศ.ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร)
พระมหาวัฒนา  สุรจิตฺโต

พระวราวุธ  สีลาวุโธ,ดร.

พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร.

ป.ธ.๕, ศน.บ.
ค.ม., ปร.ด.
ป.ธ.๕, ศน.บ.,
พช.ม.
น.ธ.เอก, ศน.บ.
กศ.ม., Ph.D.
ป.ธ.๗, ศน.บ.,

อ.ม., M.Phil.,

Ph.D.

๒๕๔๑ - ๒๕๔๗

๒๕๔๘ – ๒๕๕๒

๒๕๕๓– ๒๕๕๔

๒๕๕๕ – ปจจุบัน

รักษาการ

 ๑. นายขันทอง  พรมทา ศน.บ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ รักษาการ

 ๒. ผศ.ดร.ภาสกร  ดอกจันทร พธ.บ., ศน.ม., Ph.D. ๒๕๔๒ – ๒๕๕๔ ผูชวยอธิการบดี

 ๔. ผศ.ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร ศน.บ. คม., ปร.ด. ๒๕๕๕ รักษาการ

 ๕. ผศ.ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร ศน.บ. ,คม., ปร.ด. ๒๕๕๖ – ปจจุบัน ผูชวยอธิการบดี
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ทําเนียบประธานนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง

ตั้งแตอดีต ถึง ปจจุบัน

ประธานนักศึกษาภาคปกติ 
ป

๒๕๓๙ พระสิทธิชัย  โอภาโส 

๒๕๔๐ พระบุญสง  สิริภทฺโท  

๒๕๔๑ พระธรรมวิทย  ชิตวโร 

๒๕๔๒ พระฉันทะ  กิตฺติปฺโญ (มรณภาพ)

๒๕๔๓ พระฉัตรชัย  กิตฺติปฺโญ 

๒๕๔๔ พระวีระ  อคฺควีโร    

๒๕๔๕ พระบุญชวย  โชติปฺโญ 

๒๕๔๖ พระวีรวุธ  อนาวิโล 

๒๕๔๗ พระนัฐพงษ  ปฺญาคโม   

๒๕๔๘ พระวิสุทธิ์  วิสุทฺธาจาโร   

๒๕๔๙ พระปยะศักด์ิ  ปยธมฺโม   

๒๕๕๐ พระจักรพงษ  จรณธมฺโม  

๒๕๕๑ พระเรวัต  เตชธมฺโม

๒๕๕๒ พระดิเรก  อมโร

๒๕๕๓ พระเชฐพัส  ติสรโณ

๒๕๕๔ พระวินัย  วิสุทฺธสีโล

๒๕๕๕ พระศราวุธ  จิตฺตทโม

๒๕๕๖ พระณัฐพงษ  ธมฺมพโล

๒๕๕๗ พระฉัตรชัย  อคฺคชโย

๒๕๕๗ พระไพรโรจน  ฉนฺทธมฺโม (ปจจุบัน)

ชื่อ-นามสกุล/ฉายา

ประธานนักศึกษาภาคพิเศษ
ป

๒๕๔๔ นายอัศวิน  หินเธาว

๒๕๔๕ นางอภิระมณี  พรโชคฤดื

๒๕๔๖ พ.ต.ต.พชรพล  เกตุแกวเกล้ียง

๒๕๔๗ ด.ต.โกวิทย  วลัยศรี

๒๕๔๘ นางนิสากร  แพรศิริพุฒิพงษ

๒๕๔๙ นายสมเกียรติ    วงษลา 

๒๕๕๐ พ.ต.อุดร  อนุสนธิ์  

๒๕๕๑ นายพรชัย  เภาชัย  

๒๕๕๒ นายเฉลิมชัย  จําปกลาง 

๒๕๕๓ นายแสงจันทร  ศรีพลเมือง

๒๕๕๔ ด.ต.เสวียง  สาริภา  

๒๕๕๕ นายสุเทพ  พูนศรีวิวัฒน

๒๕๕๖ นายทวีวัฒน  ชิดประทุม

๒๕๕๗ นายสมพงษ  แกวเพชร (ปจจุบัน)

ชื่อ-นามสกุล/ฉายา
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ยี่สิบปศรีลานชาง
โคลง ๔ สุภาพ

 ศรีลานชางนามน้ี  สถาบัน
วิทยาเขตเขตขัณฑ   สรรคสราง
ศรีสองรัก, ศรีจันทร   มั่นหมาย เปนที่มา
สองศรีหนึ่งลานชาง   รวมเขา มงคลนาม
 ปสามแปดจัดตั้ง   สถาปนา
สถาบันอุดมศึกษา   เลิศลน
เปรียบดั่งตักศิลา   รวมศิษย ทั่วทิศเอย
สองทศวรรษผานพน   รวมดวย เฉลิมฉลอง

สุวฑฺฒโน ภิกฺขุ
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กลอน ๘

 ยี่สิบปครบพอดีศรีลานชาง  ทุกกาวยางยิ่งใหญในศักดิ์ศรี
เรื่องผลงานหลายหลากก็มากมี  ลวนสิ่งดีทุกระดับประทับใจ
 วิชาการงานเดนเปนเรื่องหลัก คนรูจักบัณฑิตศิษยเกาใหม
เมื่อทํางานไมเปนสองรองจากใคร  หนวยงานใดใชบัณฑิตจิตผูกพัน
 ดานคุณธรรมจริยธรรมก็ลํ้าเลิศ กอใหเกิดแบบอยางท่ีสรางสรรค
มีความรูคูความดีนําชีวัน   ทุกชนชั้นเมื่อพบเห็นเปนชื่นชม
 ดานศิลปวัฒนธรรมนําสมยั  ดนตรีไทยโปงลางชางเหมาะสม
ประเพณีผีตาโขนคลุกโคลนตม  ผีขนนํ้านานิยมชมวาดี
 ยี่สิบปครบพอดีศรีลานชาง  สูเสนทางสวยงามตามวิถี
มองขางหนาเหลียวหลังยังดูดี  ยี่สิบปเฉลิมฉลองตองชัยโย

สุวฑฺฒโน ภิกฺขุ

ยี่สิบปศรีลานชาง
กาพยฉบัง ๑๖

ยี่สิบปศรีลานชาง  ในทุกกาวอยาง
เสนทางที่ดําเนินมา
เนิ่นนานนับกาลเวลา สถาปนา
สองหาสามแปดพึงจํา
หลวงปูผูอุปถัมภ  เมตตาชี้นํา
ใหดําเนินการทันที
เพื่อใหเปนศักดิ์เปนศรี ประโยชนมากมี
เปนที่ศึกษาเลาเรียน   
ปวงศิษยไดอานไดเขียน ดวยความพากเพียร
เรียนรูทางโลกทางธรรม
ดวยเหตุแหงบุญหนุนนํา กําหนดจดจํา
รําลึกนึกถึงพระคุณ

สุวฑฺฒโน ภิกฺขุ
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 ฤกษงามยามดี เมื่อศรีลานชาง
เขาสูเสนทาง  กาวยางเหมาะสม
ดานผลิตบัณฑิต  ปวงศิษยชื่นชม
เกงกลาเกลียวกลม สังคมปลื้มใจ
คุณธรรมลํ้าเลิศ  ทูนเทิดยิ่งใหญ
ขัดเกลาจิตใจ  งามไรมลทิน
สงเสริมสืบสาน  พื้นบานงานศิลป
ฟนฟูทองถิ่น  แดนดินแหลมทอง
ครบถวนนักขัตร  ทศวรรษท่ีสอง
ยี่สิบปครอง  เราตองทบทวน
สมโภชสุขสันต  ครบครันทั่วถวน
สมมาพาควร  หลากลวนดีงาม

สุวฑฺฒโน ภิกฺขุ





ครบรอบ ๒๐ ปี
วันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
๒๕๓/๗ ถ.วิสุทธิเทพ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย ๔๒๐๐๐

โทร. ๐ ๔๒๘๓ ๐๔๓๔ , ๐ ๔๒๘๑ ๓๐๒๘ , ๐ ๔๒๘๑ ๔๖๑๖ โทรสาร ๐ ๔๒๘๓ ๐๖๘๖  
www.mbuslc.ac.th

20th Anniversary




